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एलरजाफथै ग्रिस्कॉभ चा जन्भ 1 जानेलायी १७५२ रा  
फपरडशै्फपमा, ऩनैलवफलनैनमा भध्मे झारा शोता. एलरजाफथै, श्जरा 
घयातीर वलवजण फटै्वी म्शणत अवत, वभैमुर आणण यैफेक्का च्मा 
वतया भरुाांभधरी शे आठले भरु शोते. नतचा ऩरयलाय क्लेकय वांप्रदामाळी  
वांफांग्रधत शोता, शा एक अवा वांप्रदाम आशे जो वाधे ळाांत जीलन 
जगण्मालय वलवलाव ठेलतो.  शे कुटुांफ एलढे भोठे शोते की घयातीर 
काभावाठी भरुाांना वदु्धा आई-लडडराांना भदत कयाली रागत अवे. क्लेकय 
वभाजातीर भरुी ज्मावपेद टोप्मा घारतात त्मा टोप्मा लळलनू फटैवी 
कुटुांफारा शातबाय रालत अवे.  



इतय क्लेकय आणण धननक ऩरयलायातीर भरुाांफयोफय 
फटै्वी ऩण ‘फ्रैं ड्व” ळाऱे भध्मे लळकण्माव जात अवे. 
मा ळाऱेत लाचन, लरखाण, अांकगणणत, बगूोर आणण 
इनतशावा मा वलऴमाांफयोफयच प्रत्मेक वलद्माथावरा योज 
चाय ताव काशी ना काभ कयाले रागत अवे. फटै्वी 
लळराईकाभ कयत अवे. फटै्वीरा यजई लळलणे आणण 
बयतकाभाच ेटाके घारामरा आलडत अवे. नतच ेलळलण 
आणण बयतकाभ फपरडशै्फपमा भध्मे वगळ्मात वुांदय 
शोते. त्मावाठी नतरा अनेक ऩयुस्काय लभऱारे शोते.  



जेव्शा फटै्वी भोठी झारी तेव्शा नतने आईलडडराांना वलनांती केरी 
की, नतरा घयाफाशेय जालनू काभ कयण्माची ऩयलानगी द्मा. एका 
वोपे तमाय कयणाऱ्माकड ेकाभ कयण्माची ऩयलानगी नतरा लभऱारी. 
नतथे ती वोफ्माच,े खुच्माांच ेआणण इतय पननवचयच्मा गाद्मा आणण 
त्माांच ेअभे्र लळलत अवे. नतथेच नतची बेट जॉन यॉवळी झारी, ते 
दोघे एकभेकाांलय प्रेभ करू रागरे. फटैवीने १७७३ भध्मे त्माच्माफयोफय 
रग्न केरे. ऩण तो क्लेकय नव्शता. नतने अळा फाशेयच्मा व्मक्तीळी 
रग्न केरेरे नतच्मा घयच्माांना आलडरे नाशी. 



 त्मालेऱी अभेरयकेच्मा ऩलूवतटालय तेया लवाशती शोत्मा, त्मालय इांग्रडचा 
वम्राट जाजव (नतवया) माच ेयाज्म शोते. अभेरयकेच्मा त्मा याज्माांना इांिजाांच्मा 
अभराखारी याशमच ेनव्शते. त्माांनी १७७५ भध्मे आऩरे स्लत्च ेवयकाय 
फनलरे. मा नव्मा वयकायने इांिजाांळी रढण्मावाठी वनै्म जभा केरे. मा 
वनै्माने इांिजाच्मा वलयोधात आऩरी ऩहशरी रढाई १९ एवप्रर १७७५ रा वरुु 
केरी. रेश्क्वगटन आणण कॎ नकॉडव, भसै्वाचसु्टव भध्मे शी रढाई रढरी गेरी 
आणण अळा प्रकाये अभेरयकेचा स्लातांत्र्मावाठी वांघऴव वरुु झारा. 

अऩनी दकूान चराने के लरए लश दोनों देय तक काभ कयते. खयेतय 
फपराडशे्फपमा भध्मे याशणाऱ्मा रोकाांना रढाईवलऴमी भाहशती शोती, तयीऩण 
ते आऩफमा दैनांहदन काभात व्मि शोते. फटैवी आणण जॉनने १७७५ भध्मे एक 
दकुान उघडरे. दकुान चाराले म्शणून ते दोघे खूऩ उलळयाऩमांत काभ कयत 
अवत. 



जॉन वनै्मात बयती झारा. १७७६ भध्मे एका यात्री 
तो दारुगोऱा अवरेफमा गोदाभाची यखलारी कयत 
शोता. अचानक दारूगोळ्मारा आग रागरी. अनेक 
भहशने फटैवीने त्माची देखबार केरी. जडीफटुी आणण 
घयगुती औऴधे देलनू त्माच्मालय उऩचाय केरे. ऩण नतने 
एलढी वेला करूनशी जॉनचा एक हदलव भतृ्म ूझारा.  

फटै्वी वलधला झारी.आता ती आचव स्रीट लयीर 
आऩरे  दकूान एकटीच वाांबाऱू रागरी शोती. 
दकुानात काभ केफमानांतय, क्लेकयच्मा यीतीबातीच्मा  
वलरुद्ध जालनू ती वेनेरा भदत कयण्मावाठी फांदकुीच्मा 
गोळ्मा तमाय कयत शोती..   



अभेरयकेच्मा वेनेच ेवेनाऩती, जनयर जॉजव 
लालळांगटन, माांना अभेरयकेचा एक झेंडा अवाला अवे 
लाटत शोते. शा झेंडा केलऱ अभेरयकेची इांग्फड्ऩावनू 
भकु्तता माचचे प्रनतक नवेर तय वलव लवाशतीच्मा 
एकतेचवेदु्धा तो प्रनतक अवेर. त्माांनी स्लत् 
झेंड्माचा नभनुा तमाय केरा आणण आऩरे लभत्र  
यॉफटव भौरयव आणण कनवर जॉजव यॉव, माांना 
दाखलरा. कनवर यॉव जे जॉनच ेकाका शोते.त्माांनी 
वफरा हदरा की, शा झेंडा लळलण्माच ेकाभ फटैवीरा 
हदरे जाले.  

फटै्वीरा बेटामरा तीन व्मक्ती त्मा छोट्मा 
दकुानालय आरे. 



 जेव्शा जनयर लॉलळांग्टनने नतरा आऩफमा झेंड्माचा नभुना दाखलरा तवे्शा 
नतने आऩफमा कऩाऱालय शात भारून घेतरा. 

ती म्शणारी “वशा कोन अवणाऱ्मा ताऱ्माांऩेषा ऩाच कोन अवणाया ताया केरा 
तय” ऩाच कोन अवणाया ताया कयणे वोप्ऩे आशे आणण त्माभुऱे कऩडा वुद्धा 
जास्त लामा जाणाय नाशी.” 

नतघाांनी नतच्माकड ेवांळमाने ऩाहशरे. ऩण फैटवीने कऩड्माचा एक तुकडा 
घेतरा आणण त्माची घडी घातरी आणण कात्रीने एकदा काऩून ऩाच कोन  
अवणाया ताया तमाय केरा.   

“आणण भाझा वलचाय आशे झेंडा आमताकाय अवामरा शला, चौकोनी 
झेंड्माऩेषा आमताकृती झेंडा शलेत उडताांना वुांदय हदवेर. 

नतघेजण फैट्वीच्मा नभुन्मान ेखूऩ प्रबावलत झारे.  नतने तमाय केरेफमा 
नभुन्मालय नतघे वशभत शोत.े 



फटै्वीने रषऩलूवक अभेरयकेचा ऩहशरा झेंडा तमाय 
केरा. नतने तेया ताऱ्माांना एका आकायात ननळ्मा 
ऩषृ्ठबागालय फवलरे. त्माच्मा वभोय तेया रार आणण 
वपेद ओऱी लळलफमा.  



४ जुर ै१७७६ योजी स्लातांत्र्माची घोऴणा ऩत्रालय 
शस्ताषय कयण्मात आरे. तेया लवाशती मनुामटेड 
स्टेट्व ऑप अभेरयकेच ेतेया याज्म झाफमा. 

१४ जून १७७७ योजी कॉ ांिेवच्मा एका फठैकीत 
फटैवीने केरेरा झेंडा प्रस्तुत केरा आणण एक 
प्रस्ताल ऩारयत केरा. त्मा फठैकीच्मा तऩलळरात 
अवे लरशरे आशे : “अवा वांकफऩ केरा जात आशे 
की मनुामटेड स्टेट्वच्मा झेंड्मात एका आड एक 
रार आणण वपेद अळा तेया ओऱी अवतीर आणण 
ननळ्मा ऩषृ्ठबभूीलय एक नलीन तायाभांडऱ दाखलनू 
त्मात तेया ताये अवतीर.” 



मदु्धाच्मा काऱात फटै्वी आऩफमा वुांदय झेंड्माभऱेु प्रलवद्ध झारी 
शोती. ऩयांतु एक वोपा तमाय कयणायी म्शणून वदु्धा नतची खूऩ 
ख्माती ऩवयरी शोती. नतरा अनेक भशत्लाची काभे लभऱारी.नतने  
फैंजालभन फ्रैं श्क्रन, वोवाइटी ऑप फ्री क्लेकवव आणण  
ऩनैलवफलनैनमाच्मा स्टेट शाउव वाठी वदु्धा काभ केरे. 

१७७७ भध्मे फटै्वी ने जोवप ऐळफनवच्मा फयोफय वललाश केरा. 
जोवप एका जशाजाचा कप्तान शोता आणण नेशभीच घयाच्मा फाशेय 
याशत अवे. त्माच्मा मात्रचे्मा काऱात एकदा इांिज वनै्माांने 
फपरडशै्फपमालय काशी भहशने कब्जा लभऱलरा शोता. फकतीतयी रोक 
ळशय वोडून गेरे ऩण आऩरा व्मलवाम चारलण्मावाठी, एकटी 
अवनूशी फटै्वी नतथेच याहशरी. मा काऱात काशी इांिज वौननक 
नतच्मा घयात याहशरे. ती त्माांच्माळी नम्रतेने लागत अवे ऩण त्माांना 
दाखलनू द्मामची की, ती कोणाफयोफय आशे. इांिज वनैनक मा 
एकट्मा भेशनती स्त्रीचा वन्भान करू रागरे शोते आणण नतरा ते 
“छोटी वलद्रोशी” म्शणत.  



इांिज वनै्माने एका वभदु्री रढाईत जोवपरा कैद केरे. 
मदु्ध वांऩफमालय १७८२ भध्मे फटैवीच्मा एका लभत्राने जॉन 
क्रेऩरूने वाांग्रगतरे की इांिजाांच्मा जेरभध्मे जोवपचा भतृ्म ू
झारा आशे. माच दयम्मान जोवप आणण फटैवीच ेऩहशरे भरु 
श्जफराश माचा भतृ्म ूझारा शोता.दवुये भरु एलरझाफेथ चा 
जन्भ झारा शोता. जोस्फ्च्मा भतृ्म ूनांतय फटैवी ऩयत वलधला 
झारी. 

जॉन क्रेऩरू आणण फटै्वीची गशयी भतै्री झारी. १७८३ 
भध्मे दोघाांनी वललाश केरा. जॉन नतचा नतवया नलया शोता.    

दोघे वोवामटी ऑप फ्री क्लेकववच ेवदस्म झारे कायण शी 
वोवामटी रोकाांना वांप्रदामाच्मा फाशेय रग्न कयण्माची 
ऩयलानगी देत शोती. फटै्वी ऩयत चचवभध्मे जालनू प्राथवना करू 
ळकत शोती. 



जॉन आणण  फटै्वीरा ऩाच भऱेु झारी : क्ररैयजा, 
ववुान्श, येचर, जेन, औय शैरयय्ट, श्जचा फारऩणीच  
भतृ्म ुझारा. 

लास्तवलक जॉन वभदु्री प्रलाव कयत अवे,ऩण  
फटै्वी ने त्मारा वाांग्रगतरे फक त्माने नतच्मा पऱत्मा 
पुरत्मा व्मलवामात शातबाय रालाला. ऩण जॉनच े
वोपा फनलण्माच्मा काभात रागरे नाशी,रलकयच 
त्मारा त्माचा कां टाऱा आरा. भग तो अभेरयकेच्मा  
कस्टम्व शाउव भध्मे काभ कयण्मावाठी गेरा. 
जीलनाच्मा ळलेटच्मा हदलवात जॉन आजायी ऩडरा 
आणण १८१७ भध्मे त्माचा भतृ्म ूझारा. 

फटै्वीन ेआऩफमा भरुी,नाती आणण बाच्च ेमाांना 
लळलणकाभ,बयतकाभ लळकलरे.  शी भरेु भोठी झारी 
तेव्शा ते फटैवीरा नतच्मा व्मलवामात भदत करू 
रागरे.  



ऩांचाशत्तय लऴावची झाफमालय फटैवीने काभ कयणे फांद केरे. नतच े
डोऱे कभजोय झारे शोते. जेव्शा ती ळगेडीजलऱ फवामची तेव्शा नतच े
कोणी भरु फामफर लाचनू दाखलत अवे. आऩफमा आमषु्माची कशाणी 
भरुाांना वाांगणे फटैवीरा आलडत अवे. नतची वप्रम गोष्ट तय 
अभेरयकेचा झेंडा फनलण्माची शोती.  

फटैवीचा भतृ्म ू१८३६भध्मे झारा. ज्मा रोकाांनी ती भाहशत शोती ते 
नतची झेंडा तमाय कयण्माची गोष्ट वाांगत अवत. ळलेटी १८७० भध्मे 
नतचा नातू वललरमभ कैश्न्फ, माने हशस्टोरयक्र वोवाइटी ऑप 
ऩनैलवफलेननमा भध्मे बाऴण कयताांना फटैवीची गोष्ट वालवजननक 
केरी. 



ज्मा घयात फटैवी आऩरा व्मलवाम कयत शोती त्मा घयाच्मा फागेत नतच े
दपन कयण्मात आरे.नतच्मा कफयी लय योज, २४ ताव मनुामटेड स्टेट्वचा झेंडा 
पडकत अवतो. 

 लेखकाची नोट /साांगावा  

. आम्शाांरा फैटवी यॉव वलऴमी अनेक गोष्टी भाहशत आशेत ऩण त्मा ऩयस्ऩयवलयोधी 
आशेत.काशी इनतशावकाय वभजतात की, फैटवी लळलणकाभात अनेक ऩुयस्काय लभऱलरे. तय 
काशी म्शणतात की नतरा कोणतेच फषीव लभऱारे नाशी. काशी इनतशावकाय म्शणतात की 
१७७७ भध्मे इांिज वैननक नतच्मा घयात याशत नव्शते तय काशी म्शणतात की याशत शोते 
आणण नतरा ‘छोटी वलद्रोशी’म्शणत शोते.  

 अवा कोणताशी ऩुयाला नाशी की फैटवी यॉव ने अभेरयकेचा ऩहशरा झेंडा तमाय केरा.शी 
कशाणी नतच्मा लभत्र आणण वांफग्रधताांनी ऩवयलरी की,फैटवी यॉवरा जॉजव लालळांगटनने झेंडा 
फनलण्माच ेकाभ वोऩलरे शोते.खयेतय जॉजव लालळांगटन, जॉजव यॉव आणण यॉफटव भौरयव त्मालेऱी 
फपराडशे्फपमा भध्मे शोते. ज्मालेऱी फैटवी यॉम्शणते की, ते नतघे नतच्मा घयी आरे शोते.१९६३ 
भध्मे फपरडशै्फपमा फ्रैग ड ेएवोलवएळनच्मा एका रांच ऩाटीत फैटवी यॉवचा एक लभत्र 
वैभुमर लैग्रिर, च ेलळांज, यीव्व लैग्रिरने कागदाचा एक ताया बेट हदरा शोता ज्मालय फैटवी 
यॉवच्मा भुरीची वशी शोती. आईच्मा भतृ्मू नांतय क्रैरयजाच नतचा व्मलवाम चारलत 
शोती.नतनेच तो ताया वैभुमर लैग्रिररा हदरा अवाला. 

मा कशाणी भध्मे उफरेख केरेरा “यॉफटव भौरयव शा ऩुयस्काय द ट्रुथ अफाउट द फैट्वी यॉव 
स्टोय” वाठी आशे. 

समाप्त 




